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Svetskommissionen
samlar årligen företrädare
från industrin och branschen
för att diskutera nyheter
och aktuella frågeställningar.

Teknikutveckling och kunskapsutbyte
Svetsning och liknande tekniker är nyckelprocesser som
kräver bra kontaktnät och goda förutsättningar för att samverkan och produktion ska bli bästa tänkbara.
Att branschen årligen får träffas och utbyta erfarenheter ser
vi på Svetskommissionen som nödvändigt för att hålla sig
i utvecklingens framkant. Konferensen Fogningsdagarna
samlar cirka 100 industriföreträdare under två dagar av
föredrag, studiebesök och kvällsaktiviteter.
Det är ett bra tillfälle att träffa representanter från alla delar
av branschen.
Under seminariedelen 10 april kommer vi bland annat
att få höra om den stora FSW-anläggningen (Friction Stir
Welding) som implementerats av Boeing, om addativ tillverkning med metallpulver och dess framtidsutsikter, om
smarta svetsceller, nyheter från tillverkare och om förbättrade interaktiva verktyg (andra generationens WeldCalc)
för att ta fram svetsparametrar. Deltagare kommer att få en
egen användarlicens av WeldCalc 2.1.
Årsmöte
Fogningsdagarna är även Svetskommissionens årsmöte,
det hålls i direkt anslutning till konferensen och riktar sig
till våra medlemsrepresentanter.
Middag
På kvällen den 10 april bjuds till Gästabud på Nyköpingsslott.
Middagen subventioneras av Svetstekniska föreningen.
Obligatorisk anmälan för dig som vill delta! Samma
anmälningsformulär som till Fogningsdagarna.
Studiebesök
Dag två: 11 april gör vi studiebesök med buss.
Vi besöker Eberspächer ExhaustTechnology AB och SSAB.
Dagen avslutas med gemensam lunch.

Program
10 april
09.00–9.30
		
		
		

Svetskommissionens ordinarie 			
årsmötesförhandlingar.
Dagordning skickas ut till röstberättigade 		
representanter i medlemsföretagen

09.30–10.00

Kaffe och registrering

10.00–10.20
		

Introduktion
Svetskommissionen

10.20–10.50
		

Svetsmarknaden i Sverige
Bertil Pekkari

10.50–11.05
		
		

Vilken fogningsforskning bedrivs
i Sverige just nu?
Dr Peter Norman, Svetskommissionen

11.05–11.35
		
		

Om den stora FSW-anläggningen hos 		
Boeing/NASA USA.
Håkan Persson, ESAB

11.35–12.05
		
		
		

Smart svetscell — kan produktiviteten 		
höjas?
Joakim Hedegård/Kjell-Arne Persson,		
SWEREA Kimab

12.05–13.00

Lunch

15.00–15.30
			

EN 1090 — vad gäller för svetsning?
Thomas Korff, Force

15.30–16.00
			
			

Standardsvetsprocedur — vad gäller?		
Kan man köpa sådana?			
Evert Larsson, AAA Certification AB

16.00–16.30
			
			
			
			
			
			

3D-printing — additivt tillverkade 			
metallkomponenter med höga
toleranser, ytfinhet och detalj-		
rikedom samt produktivitet.
Komponenter formas med 			
bläckstråleteknik.
Hans Söderhjelm, Höganäs AB

16.30–17.30

After work med lättsamt tekniksnack.

19.00			
			
			

Samling på Hotell Sunlight för
gemensam promenad till middagen.
Nyköpings slott

11 april

08:00			
13.00–13.30
Det nya svetssystemet TPS/i och den 		
		
		
batteridrivna, bärbara MMA-ström-			
		källan från Fronius.				 			
			
		
Mikael Grankvist, Axon
13.30–14.00
		
		

Hot-Wire TIG — högproduktiv 			
svetsning av rör och plåt.
Tor Larsen, Welmax, Larvik Norge

14.00–14.30
		
		
		
		
		

Andra generationens WeldCalc.			
Användaren anger svetssituation och 		
kriterier för de mekaniska egenskaperna 		
på svetsförbandet, sedan kan lämpliga 		
svetsparametrar bestämmas.
Daniel Stemne, SSAB

14:30			

Kaffe

ca 13:00		

Studiebesök, vi träffas utanför hotellet.		
Vi besöker:
Eberspächer ExhaustTechnology AB
SSAB.
Lunch på Hotell Sunlight.

							

Med reservation för ändringar
www.svets.se/fogningsdagarna

Årsmöte Svetstekniska föreningen
Stadgeenliga mötesförhandlingar
1. Fråga om mötet i behörig ordning utlyst
2. Val av två justeringsmän
3. Redogörelse för Föreningens verksamhet samt
styrelsens arbete och förvaltning under 2013

Gästabudsmiddag på Nyköpings slott
Förätt: Varmrökt lax, sill samt mörkt och mustigt rågbröd,
ört -och senapsås
Varmrätt: Stekta revben, stekta kycklinglår, stekt
lammrygg och bakad potatis
Kaffe med liten kaka
Dryck: All dryck betalas själv.

4. Revisorernas berättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för centralstyrelsen
6. Övriga ärenden

Anmäl dig på www.svets.se/fogningsdagarna
Anmälan ska göras till Svetskommissionen senast den
28 mars. Ange om du deltar i hela programmet eller
i delar av det — detta gäller även deltagare endast till
Svetstekniska föreningens årsmöte! Anmälan sker på
www.svets.se/fogningsdagarna.
Din anmälan är bindande. Avbokning efter 28 mars
innebär full betalning.

Konferenslokal: Konferenslokal på Hotell Sunlight
Hotell: Hotell Sunlight, Nytorget 7, 611 38
Nyköping. Tel: 0155-20 50 00
Priser: Enkelrum 884 kr exkl. moms per person.
Del i dubblerum 531 kr exkl. moms per person.

• Svetskommissionens årsmöte
(endast medlemsrepresentanter)
• Seminariet på Fogningsdagarna den 10 april
(10.00–17.00) inkl lunch.
• Middag på kvällen den 10 april och Svetstekniska
föreningens vårmöte.
• Studiebesöken den 11 april.
• Lunch den 11 april efter studiebesöken.

Du får själv boka rum, beställes via mail till:
liz@nykopingskonferens.com. Ange SVETS i
ämnesraden. Ange även din ankomstdag, antal
nätter och namn. Vi står ej för eventuell kostnad
vid avbeställd logi. Beställ rum i god tid, senast den
13 mars för att få rabatterat pris.Tänk på att Hotell
Sunlight har en fin SPA-anläggning, ta gärna med
badkläder eller träningskläder.

Kostnad:

Vid frågor, kontakta:

• 700 kr exkl. moms för att delta i Fogningsdagarna
med lunch, kursmaterial och middag.
• 450 kr exkl. moms endast konferens.
• 250 kr exkl. moms för att delta i Svetstekniska
föreningens årsmöte med middag.
• + 150 kr exkl. moms studiebesök med lunch.
• Studerande till internationell svetsingenjör, IWE/T,
har 50% rabatt på samtliga programpunkter (i mån
av plats).
Kostnaden faktureras innan evenemanget.

Pia Borg, programansvarig
tel. 08-120 304 07,
e-post: pia.borg@ svets.se

Eva Bergstrand, administratör
tel. 08-120 304 08,
e-post: eva.bergstrand@ svets.se

